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Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä

Jäsenet

Anttila, Maija puheenjohtaja
Muurinen, Seija varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Heistaro, Sami
Hursti, Rene
Leppänen, Joonas
Malinen, Jouko
Tuominen, Hannu
Vuorinen, Markku
Vuorjoki, Anna
Juva, Katriina varajäsen
Rosenholm, Marko varajäsen

Muut

Vesikansa, Sanna kaupunginhallituksen varaedustaja
poissa: 173§, 174§

Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Jolkkonen, Juha va. virastopäällikkö

poissa: 188§
Mäki, Tiina osastopäällikkö
Peiponen, Arja vs. osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Sulavuori, Maarit vs. osastopäällikkö
Turpeinen, Leena va. osastopäällikkö
Ylisipola, Helena osastopäällikkö
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Korhonen, Soili suunnittelija
Lehtonen, Harri J. lakimies
Nummikoski, Saila lastensuojelun johtaja

läsnä: 173 §-174 §, klo 17:16 - 
17:18

Pellinen, Jukka hallintoylilääkäri
läsnä: 175 §, klo 17:18 - 17:30

Riihivaara, Tuomas hankinta-asiantuntija
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läsnä: 173 §-174 §, klo 17:16 - 
17:18

Puheenjohtaja

Maija Anttila 168-188 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen va. virastopäällikkö
168-187 §

Leena Turpeinen va. osastopäällikkö
188 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen suunnittelija
168-188 §
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§ Asia

168 Sotep/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

169 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

170 Sotep/3 Ilmoitusasiat

171 Sotep/4 Lääkärityövoiman hankinta

172 Sotep/5 Kolmen psykiatrisen päiväsairaalan muuttaminen intensiiviseksi avo-
hoidoksi

173 Sotep/6 Lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon ohjauksen sekä tuetun asu-
misen hankinta

174 Sotep/7 Lastensuojelun tehostetun perhetyön hankinta

175 Sotep/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle päi-
vystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistusta koskevista 
lakiluonnoksista

176 Sotep/9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Kantolan aloittee-
seen asunnottomien kontti-majoituksesta

177 Sotep/10 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sevanderin ym. valtuus-
toaloitteesta liittyen psykiatristen sairaanhoitajien toimintaan Helsingin 
poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä

178 Sotep/11 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Hakasen ym. aloitteesta työehtosopimusten noudattamisesta 
henkilökohtaisia avustajia välittävissä ostopalveluissa

179 Sotep/12 Meilahden virkistyskeskuksen toiminnan jatkuminen

180 Sotep/13 Sote-lautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistu-
minen koulutustapahtumaan

181 Sotep/14 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

182 Sotep/15 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

183 Sotep/16 Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus

184 Sotep/17 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

185 Sotep/18 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

186 Sotep/19 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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187 Sotep/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

188 Sotep/21 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 168
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Rene Hurstin ja varatarkas-
tajaksi jäsen Sami Heistaron.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 2 (73)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/2
16.08.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 169
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 170
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut tie-
dotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan kokouksessa):

Kvsto 22.6.2016 § 196 Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallinto-
säännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen

Khs 6.6.2016 § 578 Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 
2015

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 171
Lääkärityövoiman hankinta

HEL 2016-006352 T 02 08 02 00

Päätös

A  Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä lääkärityövoiman 
vuokraamista koskevan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeut-
taa sosiaali- ja terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tar-
vittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B  Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sairaala-, kun-
toutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikön

 tekemään hankinnasta päätöksen 
 päättämään optiokauden käyttöönotosta 
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset 
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista. 

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
4 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote
Johtajalääkäri
Hankintapäällikkö
Hankinta-asiantuntija
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.5.2015 § 162 päättänyt viranhalti-
joiden hankintavaltuuksista siten, että osastopäällikön osalta vahvistet-
tu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta 
oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäälli-
kön tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on 
enemmän kuin 500 000 euroa.

Kilpailutuksen taustaa

Terveyskeskus kilpailutti lääkärityövoiman vuokraamisen vuonna 2012 
ja nykyinen sopimuskausi päättyy 17.1.2017. Kilpailutettavilla palveluil-
la täydennetään omaa palvelutuotantoa tarvittavilta osin.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on lääkärityövoiman vuokraaminen tilapäiseen si-
jaistarpeeseen (kliinisiin potilastehtäviin) potilastyöhön Helsingin kau-
pungin sosiaali- ja terveysvirastoon neljän vuoden sopimuskaudeksi, 
joka on suunniteltu alkavaksi 18.1.2017.

Hankinnan osa-alueita ovat:

1. Vuodeosasto ja kotisairaalat
2. Sisätautien poliklinikka
    a. gastroenterologia
    b. kardiologia
3. Kuntoutuksen osaamiskeskus
    a. neurologia
    b. geriatria
4. Palvelualueiden lääkäripalvelut
    a. kotihoito
    b. monipuoliset palvelukeskukset ja palvelutalot

Tarjouskilpailu

Lääkärityövoiman vuokraamisen hankinnasta järjestetään tarjouskilpai-
lu. Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (348/2007) mukaisesti avoi-
mella menettelyllä. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä 1–4. Han-
kinta-asetuksen (614/2007) 6§:n mukaan hankintailmoitusta ei saa jul-
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kaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-
osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei 
julkaista internetissä.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajalle ja tarjoukselle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joi-
den on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja val-
voo sopimusehtojen noudattamista.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja terveysvi-
raston ja kaupungin hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen 
lakimies on tarkistanut tarjouspyynnön liitteineen.

Hankinnan osa-alueita ovat:

1. Vuodeosasto ja kotisairaalat
2. Sisätautien poliklinikka
    a. gastroenterologia
    b. kardiologia
3. Kuntoutuksen osaamiskeskus
    a. neurologia
    b. geriatria
4. Palvelualueiden lääkäripalvelut
    a. kotihoito
    b. monipuoliset palvelukeskukset ja palvelutalot

Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta osakohteesta. Tarjouk-
sen valintaperusteena on halvin hinta vähimmäislaadun ollessa vakioi-
tu. Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esi-
tetyt vähimmäisvaatimukset, joiden on täytyttävä koko sopimuskauden 
ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista. 

Puitejärjestelyyn valitaan vähintään kolme ja enintään 10 palveluntuot-
tajaa, jotka asetetaan vertailuhinnan mukaiseen edullisuusjärjestyk-
seen.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden sopimuskaudelle ja se on 
suunniteltu alkavaksi 18.1.2017.

Sosiaali- ja terveysvirasto varaa kuitenkin oikeuden irtisanoa sopimuk-
sen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palve-
lua, vaan hankkii palvelua tarpeen mukaisesti.
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Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
4 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote
Johtajalääkäri
Hankintapäällikkö
Hankinta-asiantuntija

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.06.2016 § 156

HEL 2016-006352 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.06.2016 Pöydälle

Hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara oli kutsuttuna asiantuntijana 
kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 8 (73)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/4
16.08.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
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§ 172
Kolmen psykiatrisen päiväsairaalan muuttaminen intensiiviseksi 
avohoidoksi

HEL 2016-005493 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaan muuttaa psykiatria- ja päihdepalvelujen idän, lännen ja pohjoi-
sen psykiatriset päiväsairaalat psykiatrian poliklinikoiden intensiivisen 
avohoidon työryhmiksi ja lopettaa samalla 51 päiväsairaalapaikkaa 
1.10.2016 alkaen.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotuksen seuraavaan muotoon: "Sosiaali- ja 
terveyslautakunta päättää muuttaa psykiatria- ja päihdepalvelujen idän, 
lännen ja pohjoisen psykiatriset päiväsairaalat psykiatrian poliklinikoi-
den intensiivisen avohoidon  työryhmiksi ja lopettaa samalla 51 päivä-
sairaalapaikkaa 1.10.2016 alkaen."

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: "Palautetaan asia valmisteluun siten, että
1. arvioidaan, kuinka suurella potilasryhmällä on tarve nykymuotoiseen 
päiväsairaalatoimintaan ja turvataan riittävä määrä päiväsairaalapaik-
koja. Päiväsairaalatoimintaa kehitetään toimivimmiksi havaittujen toi-
mintamallien pohjalta.
2. selvitetään, millä edellytyksillä on mahdollista lisätä joustavampaa in-
tensiivistä avohoitoa päiväsairaalatoiminnan rinnalla ja mitä mahdollisia 
resurssilisäyksiä se vaatii budjetin ulkopuolelta."

Kannattaja: Joonas Leppänen

Vastaehdotus:
Rene Hursti: "Päätösehdotus muutetaan muotoon:
Sosiaali -ja terveyslautakunta päättää säilyttää psykiatria- ja päihdepal-
velujen idän- ja pohjoisen sekä etelän päiväsairaalapaikat. Muuttaa län-
nen psykiatria- ja päihdepalvelujen päiväsairaalan poliklinikan palvelut 
intensiivisen avohoidon työryhmälle, ja lakkauttaa samalla lännen päi-
väsairaalapaikat. 

Lautakunta esittää myös, että muutoksen vaikutuksista raportoidaan 
lautakunnalle vuoden kuluttua ja mikäli havaitaan, ettei muutos ollut pa-
rempaan suuntaan asiakkaille hoitoa ajatellen, katsotaan mahdollisuut-
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ta lännen psykiatria- ja päihdepalvelujen päiväsairaalapaikkojen palaut-
tamisesta entiselle paikkamäärälle."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan asia valmisteluun siten, että
1. arvioidaan, kuinka suurella potilasryhmällä on tarve nykymuotoiseen 
päiväsairaalatoimintaan ja turvataan riittävä määrä päiväsairaalapaik-
koja. Päiväsairaalatoimintaa kehitetään toimivimmiksi havaittujen toi-
mintamallien pohjalta.
2. selvitetään, millä edellytyksillä on mahdollista lisätä joustavampaa in-
tensiivistä avohoitoa päiväsairaalatoiminnan rinnalla ja mitä mahdollisia 
resurssilisäyksiä se vaatii budjetin ulkopuolelta."

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Katriina Juva, Sei-
ja Muurinen, Marko Rosenholm, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 5
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen 
äänin 8 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotus muutetaan muotoon:
Sosiaali -ja terveyslautakunta päättää säilyttää psykiatria- ja päihdepal-
velujen idän- ja pohjoisen sekä etelän päiväsairaalapaikat. Muuttaa län-
nen psykiatria- ja päihdepalvelujen päiväsairaalan poliklinikan palvelut 
intensiivisen avohoidon työryhmälle, ja lakkauttaa samalla lännen päi-
väsairaalapaikat.

Lautakunta esittää myös, että muutoksen vaikutuksista raportoidaan 
lautakunnalle vuoden kuluttua ja mikäli havaitaan, ettei muutos ollut pa-
rempaan suuntaan asiakkaille hoitoa ajatellen, katsotaan mahdollisuut-
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ta lännen psykiatria- ja päihdepalvelujen päiväsairaalapaikkojen palaut-
tamisesta entiselle paikkamäärälle.

Jaa-äänet: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Katriina Juva, Sei-
ja Muurinen, Marko Rosenholm, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 4
Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Markku Vuorinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen 
äänin 7 - 4 (tyhjää 2).

Jäsen Rene Hursti esitti päätöksen johdosta eriävän mielipiteen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, vs. psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää muuttaa psykiatria- ja päihdepal-
velujen idän, lännen ja pohjoisen psykiatriset päiväsairaalat psykiatrian 
poliklinikoiden intensiivisen avohoidon työryhmiksi ja lopettaa samalla 
51 päiväsairaalapaikkaa 1.8.2016 alkaen. 

Esittelijän perustelut

Osana Helsingin kaupungin psykiatrista erikoissairaanhoitoa psykiatria- 
ja päihdepalveluilla on viisi (5) osavuorokautista psykiatrista hoitoa tar-
joavaa päiväsairaalaa: neljä (4) päiväsairaalaa alueellisissa psykiatria- 
ja päihdekeskuksissa ja yksi (1) akuutti päiväosasto Auroran sairaalas-
sa. Potilaspaikkoja näissä on yhteensä 82.

Alueellisten psykiatria- ja päihdekeskusten neljän (4) päiväsairaalan toi-
minta poikkeaa Auroran sairaalan akuutin päiväosaston toiminnasta, 
jossa hoitojaksot ovat lyhyitä ja akuuttiluonteisia. Seuraavassa käsitel-
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lään muutosesityksen kohteena olevia psykiatria- ja päihdekeskuksissa 
toimivia päiväsairaaloita.

Psykiatrinen päiväsairaalahoito alueellisissa psykiatria- ja päihdekeskuksissa

Alueellisissa psykiatria- ja päihdekeskuksissa päiväsairaalahoitoa tarjo-
taan ensisijassa mielialahäiriöpotilaille ja hoitoon hakeudutaan lähet-
teellä silloin, kun muu avohoito on riittämätöntä, mutta ei ole kuitenkaan 
varsinaista kokovuorokausiosastohoidon tarvetta. Hoidon soveltuvuutta 
ja potilaan motivaatiota on arvioitu ennen hoitojakson aloittamista erilli-
sellä haastattelulla tai tutustumiskäynnillä. Jonotusaika päiväsairaala-
hoitoon on vaihdellut alueittain 2 vrk–2 kk välillä. 

Keskimääräinen päiväsairaalajakson pituus on ollut noin kaksi (2) kuu-
kautta. Päiväsairaaloissa toteutettava moniammatillinen tutkimus ja hoi-
to on perustunut potilaan hoito- ja kuntoutumissuunnitelman mukaisesti 
mm. yhteisön ja vertaisten tukeen, erilaisiin ryhmämuotoisiin hoitoihin, 
omahoitajakeskusteluihin, perhe- ja verkostotapaamisiin sekä kotikäyn-
teihin. Keskeistä on ollut tukea potilasta kuntoutumiseen, yhteisöllisyy-
teen, osallisuuteen ja yhteiskuntaan.

Päiväsairaaloiden hoitopäivämaksu on 17,90 e (vuonna 2016), jolla ka-
tetaan potilaalle aamiainen, lounas ja päiväkahvi. Potilas vastaa matka- 
ja lääkekuluista itse. Psykiatrisen päiväsairaalahoidon maksu lasketaan 
mukaan potilaan maksettavaksi tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
maksuille määrättyyn vuotuiseen enimmäismäärään, ns. maksukat-
toon. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärä 
on 691 euroa vuonna 2016.

Nykymuotoisen toiminnan ongelmana on, että palvelua pystytään tar-
joamaan suhteellisen pienelle määrälle potilaita ja oirekuvaltaan rajatul-
le potilasryhmälle. Malli on ollut jäykkärakenteinen ja erillinen, mikä on 
haitannut hoitosuhteiden jatkuvuutta. Myös potilasmaksu on kynnykse-
nä niille vähävaraisille potilaille, jotka eivät ole oikeutettuja esim. toi-
meentulotukeen, ja joiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 
eivät ylitä maksukattoa. 

Edellä esitetyistä syistä johtuen psykiatria- ja päihdepalvelut aloitti päi-
väsairaalahoidon uudistamisen suunnittelutyön vuonna 2015 erillistyö-
ryhmässä ja päätti tammikuussa 2016 yhtenäisestä intensiivisen psy-
kiatrisen avohoidon toimintamallista osana psykiatria- ja päihdekeskus-
ten polikliinisen toiminnan mielialahäiriölinjaa. Tarkoituksena on, että 
uusi hoitomalli rakennetaan alkuvaiheessa kolmeen psykiatria- ja päih-
dekeskukseen: itään, länteen ja pohjoiseen. Suunnitelman tässä vai-
heessa etelän päiväsairaalan (Aurora 10) toiminta jää ennalleen ja toi-
mii muutosprosessissa ns. verrokkiosastona. 
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Intensiivisen psykiatrisen avohoidon työryhmät

Suunnitelmassa intensiivisen psykiatrisen avohoidon työryhmät sijoittu-
vat hallinnollisesti osaksi psykiatrian poliklinikoita. Uuden toiminnan ta-
voitteena on lisätä palvelujärjestelmän joustavuutta ja palvelujen saata-
vuutta – psykiatria- ja päihdekeskusten sisällä ei tarvita enää erillisiä lä-
hetteitä ja potilaan hoito voidaan aloittaa tarvittaessa jopa välittömästi 
ilman jonotusta. Potilaalle maksutonta intensiivistä avohoitoa tarjotaan 
psykiatrian poliklinikoiden aukioloaikoina: arkisin neljästi viikossa klo 8–
16 välillä ja yhtenä arkipäivänä viikossa klo 10−18 välillä. Tulevaisuu-
dessa aukioloaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa terveys- ja hyvinvointi-
keskusten yhteydessä klo 8−20 välille. 

Palveluvalikkoa kehitetään paremmin potilaiden tarpeita vastaavaksi 
monipuolistamalla erityisesti ryhmämuotoisia hoitoja (kognitiiviset tera-
piasovellukset, psykoedukaatio, luovat terapiamuodot, toiminnalliset 
ryhmät, yhteisöön ja yhteiskuntaan suuntaava tuki) sekä lisäämällä tu-
ki- ja vertaistoimintaa ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä. Hoi-
don vaikuttavuutta tehostetaan räätälöimällä hoito (intensiivisen avohoi-
don pituus, käyntien tiheys, hoidon sisältö) kullekin potilaalle erikseen 
hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti huomioiden myös akuuttihoi-
don tarve, mihin perinteinen päiväsairaalahoito on voinut vastata hei-
kosti. Hoidon intensiteetti voi yksilöllisesti vaihdella jokapäiväisistä ker-
taviikkoisiin hoitokäynteihin. Potilaan hoidon jatkuvuutta parannetaan 
siten, että potilaan hoitava lääkäri ja vastuuhenkilö säilyvät samoina in-
tensiivisen avohoidon aikana. Tavoitteena on, että potilaan hoidon ja 
kuntoutuksen lähtökohtana on yksi yhteinen hoito- ja palvelusuunnitel-
ma. 

Päiväsairaalatoimintaa rakenteellisesti ja sisällöllisesti kehittämällä 
myös palvelun tuottavuutta pystytään lisäämään: erillisistä hoitopaikois-
ta luopuminen mahdollistaa resurssien tehokkaamman ja joustavam-
man käytön entistä suuremmalle potilasryhmälle. Intensiivisen avohoi-
don tiimit muodostetaan sairaanhoitajista/toimintaterapeutista ja psyko-
logeista. Jokaisen tiimin tukena on lääkäri. Muut mahdolliset sosiaali-
työn ja toimintaterapian palvelut tarjotaan potilaalle edelleen psykiatrian 
poliklinikalta myös intensiivisen avohoidon aikana.

Intensiivisen avohoidon toiminta on psykiatrian avohoitokäyntejä kuten 
muukin psykiatrian poliklinikan toiminta ja asiakkaalle maksutonta.

Toimintamuutos ei aiheuta tilamuutoksia tai korjaustarpeita. Tukipalve-
lujen tarve ja kustannukset vähenevät ateriakulujen osalta. Muilta osin 
muutos on kustannusneutraali.

Psykiatristen päiväsairaaloiden muuttamista psykiatrian poliklinikoiden 
intensiivisen avohoidon työryhmiksi on käsitelty henkilöstön kanssa yh-
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teistoimintakokouksissa ja henkilöstötoimikunnassa. Jokaisen siirtyvän 
henkilön kanssa käydään tarvittaessa yhteistoimintamenettelyn mukai-
nen kuuleminen. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Päätösesityksellä on vaikutuksia psykiatristen potilaiden hoidon laatuun 
ja saatavuuteen. Päiväsairaalatoimintaa kehittämällä parannetaan poti-
laiden hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta. Toiminnan kehittämistä ja 
palvelun laatua seurataan erillisessä kehittämisryhmässä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, vs. psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.06.2016 § 160

HEL 2016-005493 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.06.2016 Pöydälle

Jäsen Anna Vuorjoki pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, vs. psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
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§ 173
Lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon ohjauksen sekä tuetun 
asumisen hankinta

HEL 2016-008415 T 02 08 02 00

Päätös

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä lastensuojelun avo-
huollon ja jälkihuollon ohjauksen sekä tuetun asumisen kilpailutuksen 
periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston teke-
mään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä 
muutoksia.

B Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosi-
aalipalvelut -osaston osastopäällikön

 tekemään hankinnasta päätöksen
 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista. 

Käsittely

Esteelliset: Sanna Vesikansa

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski ja hankinta-asiantuntija Tuo-
mas Riihivaara olivat kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa läsnä tä-
män asian käsittelyssä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
4 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
5 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano
B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Otteet

Ote
Hankintapäällikkö
Lastensuojelun sosiaalityön 
päällikkö
Nuorten palvelujen päällikkö
Hankinta-asiantuntija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski ja hankinta-asiantuntija Tuo-
mas Riihivaara ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian käsit-
telyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 31.5.2016 § 145 päättänyt viranhalti-
joiden hankintavaltuuksista siten, että osastopäällikön osalta vahvistet-
tu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta 
oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikön tekemään 
hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 
500 000 euroa.

Hankinnan kohteen taustaa

Lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon ohjauksella sekä tuetulla asu-
misella tarkoitetaan oheisessa tarjouspyynnössä lastensuojelulain 36 
§:n mukaisena avohuollon tukitoimena ja 75 §:n mukaisena jälkihuolto-
na tarjottavaa ohjausta/tuetun asumisen palvelua. Joissain tapauksissa 
palvelua voidaan myöntää myös sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisena 
palveluna. Nuoret asuvat joko vanhempien luona, itse hankkimassaan 
asunnossa tai palvelun tarjoajan järjestämässä asunnossa, johon tarvi-
taan nuoren tarvitsemaa tukea.

Palveluntuottaja valmentaa nuorta itsenäiseen elämään, asumiseen ja 
elämänhallintaan sekä yhteiskunnassa toimimiseen. Palveluntuottaja 
vastaa nuorelle tarjottavasta henkilökohtaisesta käytännön opastukses-
ta ja ohjauksesta, neuvonnasta, palveluohjauksesta sekä psykososiaa-
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lisesta tuesta liittyen arkielämän sujumiseen, opiskeluun, työllistymi-
seen tai muihin nuoren tarpeista lähteviin kysymyksiin.

Sosiaali- ja terveysviraston omaa toimintaa on aiemmin tuettu lasten-
suojelun avohuollon ja jälkihuollon ohjauksen sekä tuetun asumisen 
suorahankinnoilla. Ostopalvelut kilpailuttamalla yllä esitettyihin vaati-
muksiin pystytään vastaamaan tehokkaammin ja kattavammin.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon oh-
jaus sekä tuettu asuminen neljän vuoden sopimuskaudeksi, joka on 
suunniteltu alkavaksi 1.1.2017.

Palvelu on suunnattu 16–20 -vuotiaille lastensuojelun avohuollossa se-
kä jälkihuollossa oleville, erityistä tukea tarvitseville itsenäistyville nuo-
rille. Palvelua on mahdollista tuottaa arkisin klo 6–18. Palvelua järjeste-
tään nuorten asumispaikkakunnan mukaan Suomessa. Lastensuojelu-
lain 36 §:n mukaisen avohuollon ja sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisen 
palvelun asiakkaat asuvat Helsingissä, 75 §:n mukaisen jälkihuollon 
asiakkaat asuvat sijoituspaikkakunnillaan tai niiden lähistöllä.

Palveluntuottaja järjestää nuorelle asunnon, mikäli nuori sitä tarvitsee. 
Palvelu voi siis sisältää joko pelkästään ohjauksen tai sekä ohjauksen 
että asumisen. Ensisijaisesti tarve on palvelulle, joka sisältää myös 
asumisen. Joissain tapauksissa tarve on myös pelkälle ohjaukselle. 
Nuori itse vastaa asunnon vuokrasta ja toimeentulostaan. Asunnon 
vuokran tulee olla kohtuullinen. Kohtuullisuuden määrittelyssä otetaan 
huomioon asunnon sijaintikunnan yleinen vuokrataso. Palveluntuottaja 
ilmoittaa tarjouksessaan tarjoaako hän pelkkää ohjausta vai ohjausta 
sekä asumista. Tarjoukseen sisällytetään tieto siitä, voiko nuori jäädä 
asumaan asuntoon tuen jälkeen.

Työskentely perustuu nuoren tarpeista lähtevään tukeen ja lähtökohta-
na on aina sosiaalityöntekijän tekemä arvio palvelutarpeesta. Nuoren 
asiakassuunnitelmaan kirjataan työskentelyn tavoitteet ja tämän pohjal-
ta tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma palveluntuottajan, nuoren ja 
sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä. Palveluntuottaja sitoutuu nou-
dattamaan asiakassuunnitelmaa ja raportoi työskentelystä nuoren sosi-
aalityöntekijälle säännöllisesti.

Palveluntuottaja sitoutuu nimeämään kullekin tuetun asumisen palvelua 
saavalle nuorelle oman työntekijän, joka vastaa työskentelyn käytän-
nön toteutuksesta.

Tilaaja ostaa ohjausta (johon saattaa sisältyä tuettu asuminen) noin 
100–120 nuorelle vuodessa. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin.
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Tarjouskilpailu

Lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon ohjauksesta sekä tuetusta 
asumisesta järjestetään tarjouskilpailu hankintalain (348/2007) mukai-
sesti avoimella menettelyllä. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä 1–5. Han-
kinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa jul-
kaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-
osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei 
julkaista internetissä.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja terveysvi-
raston ja kaupungin hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen 
lakimies on tarkistanut tarjouspyynnön liitteineen.

Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta vähimmäislaadun ollessa 
vakioitu. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajalle ja tar-
joukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaati-
mukset), joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. 
Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Puitejärjestelyyn valitaan palvelun tarpeeseen nähden riittävä määrä 
tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttäviä palveluntuottajia, jotka 
asetetaan vertailuhinnan mukaiseen ensisijaisuusjärjestykseen.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden sopimuskaudelle ja se on 
suunniteltu alkavaksi 1.1.2017.

Sosiaali- ja terveysvirasto varaa kuitenkin oikeuden irtisanoa sopimuk-
sen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palve-
lua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
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3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
4 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
5 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote
Hankintapäällikkö
Lastensuojelun sosiaalityön 
päällikkö
Nuorten palvelujen päällikkö
Hankinta-asiantuntija
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§ 174
Lastensuojelun tehostetun perhetyön hankinta

HEL 2016-008416 T 02 08 02 00

Päätös

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä lastensuojelun tehos-
tetun perhetyön kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosi-
aali- ja terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa 
välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosi-
aalipalvelut -osaston osastopäällikön

 tekemään hankinnasta päätöksen
 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Esteelliset: Sanna Vesikansa

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski ja hankinta-asiantuntija Tuo-
mas Riihivaara olivat kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa läsnä tä-
män asian käsittelyssä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
4 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
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terveyslautakunta

Otteet

Ote
Hankintapäällikkö
Lastensuojelun sosiaalityön 
päällikkö
Lastensuojelupalvelujen päällik-
kö
Hankinta-asiantuntija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski ja hankinta-asiantuntija Tuo-
mas Riihivaara ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian käsit-
telyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 31.5.2016 § 145 päättänyt viranhalti-
joiden hankintavaltuuksista siten, että osastopäällikön osalta vahvistet-
tu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta 
oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikön tekemään 
hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 
500 000 euroa.

Hankinnan kohteen taustaa

Lastensuojelun tehostettu perhetyö on lastensuojelulain 7 luvun 36 §:n 
perusteella järjestettävä avohuollon tukitoimi, joka on määräaikaista ja 
josta päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Palvelu voi-
daan myös joissain tilanteissa järjestää sosiaalihuollon 18 §:n perus-
teella erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. 

Tehostettua perhetyötä tarjotaan perheille, joissa on huoli perheenjä-
senten turvallisuudesta ja lasten hyvinvoinnista. Taustalla voi olla päih-
de- ja/tai mielenterveysongelmaa sekä perheväkivaltaa. Huoli voi liittyä 
myös vanhemmuuden ja arjenhallinnan puutteisiin ja/tai lapsen/nuoren 
oirehdintaan. Usein perheen kanssa on työskennelty jo pitkään, ja taus-
talla on monia vakavia ja pitkään jatkuneita ongelmia. Tehostetun per-
hetyön tavoitteena on, että lapsi oikea-aikaisesti ajoittuvan tuen turvin 
voi jatkaa asumista kotonaan eikä laitossijoitusta tarvita. Tehostetun 
perhetyön tarve voi aiheutua myös nopeasti kriisiytyneistä tilanteista, 
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joissa lapsen/nuoren kohdalla on tehty esim. kiireellinen sijoitus ja jois-
sa tarvitaan työskentelyä kotiutumisen tueksi ja onnistumiseksi. Kestol-
taan tehostettu perhetyö suunnitellaan yksilöllisesti ja se kestää asiak-
kaan tarpeen mukaisesti.

Tehostetun perhetyön tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen tuke-
minen, vanhemman ja perheen arjen hallinnan lisääminen, vanhem-
man tukeminen vanhemmuuden eri osa-alueilla sekä lapsen ja van-
hemman välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Vanhemmuuden tu-
kemisella pyritään riittävän vahvaan vanhemmuuteen, jossa lapsen tar-
peisiin vastataan riittävällä tavalla. Työ kohdistuu sekä perheenjäseniin 
yksilöinä että perhekokonaisuuteen. Työ on asiakkaan tarpeiden mu-
kaista. Työ sisältää ohjausta, neuvontaa, tukea, yhdessä tekemistä ja 
arjen kasvatustyön mallintamista.

Sosiaali- ja terveysviraston omaa toimintaa on aiemmin tuettu lasten-
suojelun tehostetun perhetyön suorahankinnoilla. Ostopalvelut kilpailut-
tamalla yllä esitettyihin vaatimuksiin pystytään vastaamaan tehokkaam-
min ja kattavammin.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on lastensuojelun tehostettu perhetyö neljän vuo-
den sopimuskaudeksi, joka on suunniteltu alkavaksi 1.1.2017.

Hankinnan kohderyhmänä on lastensuojelulain 7 luvun 36 §:n ja sosi-
aalihuoltolain 18 §:n perusteella 0−18 -vuotiaat lapset ja heidän per-
heensä. Tarvittaessa palvelua voidaan tarjota lyhyen siirtymäkauden 
ajan myös yli 18-vuotiaille sosiaalihuoltolain 16 §:n perusteella.

Lapsen asiakassuunnitelmaan aina perustuva tehostettu perhetyö on 
suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja se kohdistuu koko perheeseen. 
Tehostettu perhetyö voidaan järjestää myös kiireellisenä avohuollon tu-
kitoimenpiteenä, jolloin asiakassuunnitelmaa ei ole vielä ehditty teke-
mään. Työskentelylle asetetaan selkeät perheen arkeen vaikuttavat ta-
voitteet, joilla pyritään siihen, että lastensuojelullinen huoli poistuu tai 
vähentyy.

Tehostettu perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona ja/tai 
toimintaympäristössä. Työskentelyn aikana huomioidaan vanhempien 
voimavarat ja verkostot ja keskitytään hakemaan niitä tapoja, joiden 
avulla vanhempi kykenee olemaan omalle lapselleen riittävän hyvä 
vanhempi. Lisäksi tavoitteena on turvata ja palauttaa lapsen/nuoren 
psykososiaalinen toimintakyky esim. tukemalla lapsen/nuoren vahvuuk-
sia ja mahdollisuuksia.
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Palvelun kesto määräytyy asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. 
Kerrallaan palvelua tilataan enintään kolme kuukautta. Palvelua toteu-
tetaan aina yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän 
ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työskentelyn pohjaksi tehdään yh-
dessä perheen, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja palve-
luntuottajan kanssa suunnitelma, johon kirjataan työskentelyn tavoit-
teet, kesto, huomioitavat yhteistyötahot sekä sovitaan arviointiajoista.

Palvelua on tuotettava Helsingissä. Yksittäistapauksissa palvelua on 
tarpeen järjestää muillakin paikkakunnilla. Tarjouksessa annetaan tieto, 
onko palvelua mahdollista tuottaa Helsingin lisäksi muilla paikkakunnil-
la.

Tarjouskilpailu

Lastensuojelun tehostetun perhetyön hankinnasta järjestetään tarjous-
kilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (348/2007) mukaisesti 
avoimella menettelyllä. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä 1–4. Han-
kinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa jul-
kaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-
osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei 
julkaista internetissä.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja terveysvi-
raston ja kaupungin hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen 
lakimies on tarkistanut tarjouspyynnön liitteineen.

Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta vähimmäislaadun ollessa 
vakioitu. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajalle ja tar-
joukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaati-
mukset), joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. 
Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Puitejärjestelyyn valitaan palvelun tarpeeseen nähden riittävä määrä 
tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttäviä palveluntuottajia, jotka 
asetetaan vertailuhinnan mukaiseen ensisijaisuusjärjestykseen.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden sopimuskaudelle ja se on 
suunniteltu alkavaksi 1.1.2017.

Sosiaali- ja terveysvirasto varaa kuitenkin oikeuden irtisanoa sopimuk-
sen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.
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Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palve-
lua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
4 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote
Hankintapäällikkö
Lastensuojelun sosiaalityön 
päällikkö
Lastensuojelupalvelujen päällik-
kö
Hankinta-asiantuntija
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§ 175
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle päi-
vystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistusta koskevis-
ta lakiluonnoksista

HEL 2016-005995 T 03 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

”Lausuntonaan sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa lausuntopyynnön 
numeroituihin kysymyksiin seuraavasti:

5. Esityksen tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saata-
vuus, riittävä osaaminen palveluja tarjoavassa ja hoitavassa yksikössä 
ja asiakas- ja potilasturvallisuus. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on hil-
litä kustannusten kasvua. Esityksen mukaan sairaala- ja päivystysverk-
koa tiivistettäisi vastaamaan väestön tarpeeseen valtakunnallisesti 
koordinoidusti ja yhtenäisin perustein. 

Onko uudistus tarpeellinen?

KYLLÄ.

6. Perustelut:

Esityksen tavoitteet ja muutossuunta ovat yleisesti ottaen kannatetta-
via. Myös Helsingissä tullaan tarkastelemaan päivystyksen järjestämis-
tä ja tuottamista esitettyjen tavoitteiden mukaisesti yhteispäivystykse-
nä. Se on tarkoituksenmukaisinta tehdä viimeistään osana sote- ja 
maakunta- sekä mahdollista pks-erillisratkaisua.

Erityisesti vaativan erikoissairaanhoidon ja operatiivisen toiminnan kes-
kittäminen on perusteltua kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja hoidon 
tasalaatuisuuden ja tason turvaamiseksi koko maassa. 

Lausuntopyynnön mukaan lähipalvelut on tarkoitus turvata ja niitä tar-
jottaisiin jatkossa monin eri tavoin siten, että maan eri osissa etäisyydet 
ja muut alueelliset erityispiirteet huomioidaan. Erityispiirteiden huomioi-
misen tulee koskea myös pääkaupunkiseutua. Pelkästään Helsingin 
väkiluku on 630 000 ja sen on arvioitu kasvavan 200 000:lla vuoteen 
2030 mennessä.

Helsingissä on toteutettu hoidon porrastus kaupungin järjestämän pe-
rustason ja HUS:n järjestämän vaativan erikoissairaanhoidon kesken. 
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Yhteistyörakenteet ovat toimivat. Lisäksi Helsingissä on integroitu ter-
veydenhuolto ja sosiaalihuolto sekä päivystyspalveluissa että muissa 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Helsingissä sosiaali- ja kriisipäivystys on 
sekä toiminallisesti että organisatorisesti kiinteä osa Helsingin kaupun-
gin päivystystoimintaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kokonaislainsäädännön val-
mistuttua organisaatiot uudistuvat ja integroituvat. Ennen vuonna 2019 
voimaan tulevaa sote- ja aluehallintouudistusta ei ole tarkoituksenmu-
kaista ryhtyä laajoihin organisatorisiin muutoksiin, vaan päivystyksen 
rakennetta uudistettaessa pääkaupunkiseudun päivystystä on käsiteltä-
vä ennen kaikkea toiminnallisena kokonaisuutena organisaatiorajat ylit-
täen, jotta siirtymävaiheen aikana palveluketjut eivät pirstoudu, asia-
kaslähtöisyys ei vähene ja kustannukset eivät kasva.

7. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa ensi-
hoitopalvelun järjestämisestä (39§), ensihoitopalvelun sisällöstä (40§) 
ja ensihoitokeskuksesta (46§). 

Ovatko ehdotetut säännökset tarkoituksenmukaisia?

KYLLÄ.

9. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa erikois-
sairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (45§)

Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen?

KYLLÄ.

11. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa kii-
reellisestä hoidosta (50§).

Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen?

EI.

12. Perustelut:

Vaativan erikoissairaanhoidon ja operatiivisen toiminnan keskittäminen 
on perusteltua kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja hoidon tasalaatui-
suuden ja tason turvaamiseksi koko maassa. Sen sijaan perustason 
erikoissairaanhoidon konservatiivisten erikoisalojen, kuten sisätautien 
ja psykiatrian, toimintojen keskittämisvaatimus jää esityksessä jossain 
määrin epäselväksi eikä huomioi pääkaupunkiseudun erityispiirteitä.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa ei ole päivystyksellis-
tä operatiivista toimintaa. Sen sijaan konservatiivisen erikoissairaanhoi-
don volyymi on suuri. Helsingin päivystys vastaa potilasvolyymeinä tar-
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kasteltuna keskussairaalatasoa. Päivystyskäyntejä on vuodessa yli 
160 000, josta sisätautien erikoissairaanhoidon osuus on 44 000 käyn-
tiä ja pientraumakirurgian osuus 40 000 käyntiä. Päivystystä tukevat si-
sätautien vuodeosastot tuottavat 60 000 hoitopäivää vuodessa, 13 700 
hoitojaksoa vuodessa ja osastoilla keskimääräinen hoitoaika on 4 vuo-
rokautta. Toisena konservatiivisena erikoisalana psykiatrian päivystys 
on etulinjassa integroituneena yhteispäivystyksessä tuottaen n. 8 500 
päivystyskäyntiä vuodessa.

Pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa yhteispäivystyksen määritel-
mä on epäselvä. Yhteispäivystykseksi olisi voitava tulkita Helsingin päi-
vystys, jossa yleislääketieteen lisäksi on sisätautien, anestesiologian ja 
psykiatrian toimintaa sekä kattavat ympärivuorokautiset kuvantamis- ja 
laboratoriopalvelut. Helsingin kaupungin päivystys kuuluu koko pääkau-
punkiseudun päivystyksen toiminnalliseen kokonaisuuteen eikä uudel-
leen organisointi ole tarkoituksenmukaista ennen uusia sote- ja maa-
kuntarakenteita.

Pykälän 5. momentissa todetaan, että kunta tai sairaanhoitopiiri voi jär-
jestää ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketie-
teen päivystyksen silloin, kun palvelujen saavutettavuus ja päivystys-
pisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät ja sosiaali- ja terveysminis-
teriö on myöntänyt päivystyksen järjestämiseen luvan eikä väestön tar-
vitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun avulla. Pe-
rusteisiin tulisi lisätä myös sana ”saatavuus”. Helsingin väestömäärä 
tarvitsee suunnilleen nykyisen suuruisen päivystyskapasiteetin eikä en-
nen sote- ja maakuntauudistusta ole tarkoituksenmukaista ryhtyä suu-
riin päivystystä koskeviin uudistuksiin.

13. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa sosi-
aalihuollon tarpeen arvioinnista (53 a §)

Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen?

KYLLÄ.

15. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sosiaalihuoltolaissa sosiaali-
päivystyksestä (29§). 

Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen?

EI.

16. Perustelut:

Lakiluonnoksessa esitetään ympärivuorokautista laajan päivystyksen 
yksikköä, jossa olisi terveydenhuollon erikoisalojen päivystys ja sosiaa-
lipäivystys. Esityksen tavoitteena on sosiaalihuollon päivystyspalvelu-
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jen vahvistaminen terveydenhuollon päivystystoiminnan yhteydessä. Li-
säksi ehdotuksen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista 
saatavuutta ja saavutettavuutta terveydenhuollon rinnalla, vahvistaa 
asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta asiakkaan tarpeisiin vastaa-
misessa sekä turvata tuen saantia ihmisten omissa arkiympäristöissä. 

Ehdotuksen mukaan sosiaalipäivystystä on järjestettävä laajan ympäri-
vuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä sekä terveydenhuoltolain 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yh-
teydessä.

Hallinnollisesti Helsingin kaupungin alueella sosiaalipäivystys ja kriisi-
päivystys on organisoitu kuuluvaksi kaupungin päivystyssairaaloihin. 
Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksen nykyinen toimintamuoto vastaa 
hallituksen esitystä. 

Huomioitavaa hallituksen esityksessä on, että pykälän 3 momentissa ei 
edellytettäisi koko alueen sosiaalipäivystystoiminnan siirtämistä toteu-
tettavaksi terveydenhuollon päivystyksessä, mutta toiminta olisi järjes-
tettävä terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan lain perusteluissa 
tulisi selvästi todeta se, että paikallisesti voidaan sopia, miten sosiaali-
päivystystä käytännössä toteutetaan terveydenhuollon päivystysten yh-
teydessä.

17. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sosiaalihuoltolaissa sosiaali-
palvelujen järjestämisestä muiden palvelujen yhteydessä (33 a §).

Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen?

KYLLÄ.

19. Vapaamuotoisia huomioita esityksestä:

Esityksessä on tuotu hyvin esille yliopistotason ja vaativan keskitetyn 
päivystyksen vaateet. Keskussairaala-aluesairaalatasolla on kuitenkin 
paljon palveluja, joiden järjestämisestä ei ole esityksessä mainittu. Näi-
tä ovat esimerkiksi muun kuin vaativan erikoissairaanhoidon päivystyk-
sen järjestäminen, jatkohoitopaikkojen päivystysjärjestelyt ja ensihoi-
don mahdollinen rooli päivystysjärjestelyissä sairaalan ulkopuolella. 
Laajoissa päivystyspisteissä hoitoajat ovat lyhyitä ja potilaiden siirtyes-
sä jatkohoitoon hoidot ovat vielä kesken. Tämä asettaa vaatimuksia 
myös jatkohoitopaikkojen päivystysjärjestelyille. Perusterveydenhuollon 
ja päivystyksen välisestä yhteistyöstä, esimerkiksi yhteisistä sovituista 
hoitoprosesseista, ei ole mainintaa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 29 (73)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/8
16.08.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Vanhusväestön kasvu ja yhä huonokuntoisempien vanhusten kotihoito 
asettaa haasteita myös päivystysjärjestelyille. Esityksessä ei anneta 
vastauksia tai ehdotuksia siihen, miten päivystystoimintojen yhteydessä 
vastataan kasvavaan kotihoidon ja erilaisten palveluasumisen asiakkai-
den kiireelliseen hoidon tarpeeseen. Erityisesti geriatriset potilaat, mo-
niongelmaiset, mielenterveys- ja päihdepotilaat tarvitsevat integroituja, 
hoitoketjultaan sujuvia ja riittäviä päivystyspalveluja. Päivystyksen ja 
perusterveydenhuollon rajapinta on merkittävä sekä päivystyksen toi-
minnan sujumisen ja kustannusten hallinnan kannalta että asiakkaiden 
jatkohoidon laadun turvaamiseksi.  

Esityksessä ei käsitellä kiireellistä terveysneuvontaa. Kustannusten 
hallinnan, tasavertaisen hoidon tarpeen arvioinnin ja laadun takia voisi 
olla tarkoituksenmukaista keskittää kiireellinen terveysneuvonta vähin-
tään samalla SOTE-alueella.

Tällä esityksellä päivystystoiminnan muutosta kiirehditään jo ennen 
vuoden 2019 SOTE- ja aluehallintouudistusta. Sote-uudistuksen olles-
sa kesken ei ainakaan nyt ehdotetulla aikataululla tulisi viedä keskitet-
tyyn laajaan päivystykseen niitä palveluja, joita tarvitaan paljon ja joissa 
yhteistyö perustason toimijoiden kanssa on oleellista sujuvien palvelu-
ketjujen turvaamiseksi. Päivystyksen ja koko muun sosiaali- ja tervey-
denhuollon muutosten eriaikaisuus tuottaisi vuosille 2017–2018 seka-
van tilanteen. Ehdotettu 1−2 vuoden siirtymäaika on liian lyhyt, jos laki 
tulisi voimaan jo 1.1.2017.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan päivystysten ra-
kenteita koskevan lainsäädännön tulisi astua voimaan samanaikaisesti 
sote- ja maakuntalainsäädännön kanssa.

20. Vapaamuotoiset huomiot liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneu-
voston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen eri-
koisalakohtaisista edellytyksistä:

2§:n 2. momentissa todetaan, että ympärivuorokautinen päivystys on 
järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäi-
vystyksenä, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista 
muuta johdu. Edellytyksiin tulisi lisätä yhdeksi perusteeksi saatavuus, 
mihin osittain viittaa samassa momentissa maininta väestön palvelutar-
peita hyvin vastaavista käytännöistä.

4 §:ssä todetaan, että laajassa ympärivuorokautisen päivystyksen yksi-
kössä tulee olla edustettuna mm. psykiatrian, sisätautien ja yleislääke-
tieteen tai geriatrian erikoisalat. Jos asetus tulee voimaan ennen sote- 
ja maakuntalainsäädäntöä, olisi tarkoituksenmukaista, että tällöin sa-
malla paikkakunnalla sijaitsevia kunnan ja sairaanhoitopiirin päivystyk-
siä tarkastellaan toiminnallisena kokonaisuutena, jossa potilasohjaus ja 
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työnjako on sovittu, sen sijaan että jouduttaisiin lyhyellä valmisteluajalla 
tekemään huomattavia uudelleen järjestelyjä ennen sote-uudistuksen 
voimaanpanoa. Sama koskee 6 §:ää, jossa säädetään, että peruster-
veydenhuollon päivystysyksikkö tulee sijoittaa sairaalaan, jossa on vir-
ka-aikana käytettävissä muiden erikoisalojen palveluita.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Useiden kansainvälisten selvitysten mukaan keskittäminen parantaa 
hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Palvelujen laadun yhdenvertai-
suus lisääntyy, kun pystytään varmistamaan riittävä osaaminen tietyn 
sairauden hoidossa tai toimenpiteen tekemisessä tai sosiaalihuollon kii-
reellisten palvelujen järjestämisessä."

Käsittely

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Luonnos terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
3 Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja 

päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
4 Lausuntopyyntökysely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä tä-
män asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää (liite nro 1) 10.9.2016 mennessä 
kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutta-
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misesta (liite nro 2) sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kii-
reellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edel-
lytyksistä (liite nro 3).

Reformiministeriryhmä on linjannut hallitusohjelman ja hallituksen mar-
raskuussa 2015 tekemien linjausten mukaisesti, että sairaalaverkkoa ja 
yhteispäivystyspalveluita uudistetaan. Vaativin erikoisalapäivystys koo-
taan 12 sairaalaan, joissa ylläpidetään ympärivuorokautista laajan päi-
vystyksen yksikköä. Muissa keskussairaaloissa järjestetään ympärivuo-
rokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivys-
tys, joka sisältää tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen päivystyksen ja 
sosiaalipäivystyksen.

Lähipalvelut on tarkoitus turvata ja niitä tarjottaisiin jatkossa monin eri 
tavoin siten, että maan eri osissa etäisyydet ja muut alueelliset erityis-
piirteet huomioidaan. Lähipalveluina annettavaa kiireellistä vastaanotto-
toimintaa terveyskeskuksissa vahvistetaan. 

Asiakasturvallisuuden sekä sosiaalipalvelujen laadun ja vaikuttavuuden 
takaamiseksi sosiaalipalveluja voitaisiin keskittää valtakunnallisesti tai 
alueellisesti järjestettäviksi terveyspalvelujen tai tarpeen mukaan mui-
den palvelujen yhteydessä. Saumattoman palvelun toteuttamiseksi se-
kä kiireettömän että kiireellisen hoidon yhteydessä tulee arvioida mah-
dollinen sosiaalihuollon tarve.

Sosiaalipäivystystä on järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen 
terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä että erikoissairaanhoi-
don yhteispäivystyksen yhteydessä. Velvoitetta psykososiaalisen tuen 
järjestämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä osana kiireel-
listä hoitoa selkeytetään. Kaikissa päivystystä toteuttavissa yksiköissä 
tulee olla riittävät voimavarat ja osaaminen.

Esityksessä säädetään erikoissairaanhoidon työnjaosta osoittamalla 
tiettyjä tehtäviä valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistollisen 
sairaalan yksikköön sekä alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan 
tai vastaavan tasoiseen sairaalaan taikka 12 laajaa päivystystä ylläpitä-
vään sairaalaan. Leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuh-
teista ja anestesiaa, tulee koota niihin sairaaloihin, joissa on ympäri-
vuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteis-
päivystys. 

Ensihoitopalvelussa erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtäviä 
palvelutasopäätöksen laatimisessa, ohjeistuksen yhteensovittamisessa 
ja valmiussuunnittelussa vahvistetaan. 

Uudistukset on tarkoitus toteuttaa keskenään yhteen sovitetusti siten, 
että ne tukevat myös sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Uudis-
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tusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja siirtymäaika tulee ole-
maan 1−2 vuotta. 

Kaupunginhallitus pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon 
16.8.2016 mennessä, minkä vuoksi asia on käsiteltävä tässä kokouk-
sessa. Kaupunginkanslia huolehtii lausuntopyyntöön vastaamisesta 
sähköisesti (lausuntopyyntökysely liite nro 4) kaupunginhallituksen kä-
siteltyä asian.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Luonnos terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
3 Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja 

päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
4 Lausuntopyyntökysely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 01.07.2016 § 64

HEL 2016-005995 T 03 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Helsingin kaupungilta lausun-
toa hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain muuttamisesta. 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos lausuu ensihoitoa koskeviin kohtiin:

Päätöksen perustelut

Kommentit esityksestä terveydenhuoltolain muuttamisesta

39 § Ensihoitopalvelun järjestäminen

Pelastuslaitos kannattaa esitystä, että ensihoitopalvelun suunnittelu ja 
toteuttaminen on toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuol-
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lon toimipisteiden kanssa siten, että yhdessä muiden sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kotiin vietävien palveluiden kanssa muodostavat alueel-
lisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Kotiinvietävien palveluiden lisään-
tyessä on ensihoidon resurssit turvattava ja huomioita alueelliset erot 
kotiinvietävien palveluiden tarpeellisuudessa ja laajuudessa. 

40 § Ensihoitopalvelun sisältö

Pelastuslaitos kannattaa esitystä, että kohtaan listään äkillisesti sairas-
tuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi. 

46 § Ensihoitokeskus

Pelastuslaitos kannattaa esitystä lääketieteellisten hoito-ohjeiden ja 
muiden ensihoitopalvelun ohjeiden yhteen sovittamista erityisvastuu-
alueella. Valtakunnallisesti ohjeiden yhteensovittaminen on haastavaa 
ja eri toiminta-alueiden erityispiirteiden huomioiminen ohjeistuksessa 
tulee olla mahdollista myös jatkossa. Ohjeiden pitää olla riittävän tarkat 
ja niissä pitää huomioida potilaan jatkohoidon toteutuminen erityisvas-
tuualueella. Samoin ohjeita pitää pystyä päivittämään nopeasti kan-
sainvälisten hoitosuositusten, lääkkeiden tai laitteiston muuttuessa. 
Nykyisin hoito-ohjeita on suunniteltu yhteistyössä vastaanottavien päi-
vystyspoliklinikoidan kanssa ja ensihoidon hoito-ohjeet tukevat potilaan 
jatkohoitoa sairaalassa. Valtakunnallisten ensihoidon hoito-ohjeiden 
edellytyksenä olisi yhtenäiset valtakunnalliset hoito-ohjeet myös päivys-
tyksessä.

Lisätiedot
Kari Porthan, ensihoitopäällikkö, puhelin: 310 30170

kari.porthan(a)hel.fi
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§ 176
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Kantolan aloit-
teeseen asunnottomien kontti-majoituksesta

HEL 2016-003261 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Valtuutettu Helena Kantolan aloitteessa HEL 2016-003261 esitetään, 
että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kokeilla MAL-sopimuk-
sen puitteissa ja yhteistyössä valtion kanssa konttimajoitusta Helsingin 
asunnottomille samalla kun testataan ”pienet tuvat" -mallia vaikeimman 
asunnottomuusryhmän ratkaisuna. Helena Kantolan toisessa aloittees-
sa HEL 2016-006868 esitetään, että Helsingin kaupunki aloittaa kiireel-
lisenä kokeiluhankkeena 200 konttiasunnon suunnittelun sekä rakenta-
misen sopivaksi katsomalleen tontille. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 1.3.2016 lausunnon kaupunginhalli-
tukselle luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäy-
tön toteutusohjelmaksi 2016 (AM-ohjelma). Siinä todetaan, että sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen näkökulmasta erityisesti kohtuuhintaisten pien-
ten asuntojen puute hankaloittaa erityisasumisen piirissä olevien mie-
lenterveyskuntoutujien ja lastensuojelun piirissä olevien nuorten siirty-
mistä normaaliasumiseen silloin, kun vahvemman tuen tarve lakkaa. 
Myös suurin osa asunnottomista on yksinäisiä henkilöitä, joille riittää 
pieni asunto. Nuoret ovat valmiita tinkimään mm. asuntojen pinta-alas-
ta. 

Lausunnossaan sosiaali- ja terveyslautakunta esitti, että kaupungin tuli-
si toteuttaa esimerkiksi kokeiluhankkeiden avulla muunneltavia asunto-
ja, jotka ensin ovat pieniä asuntoja, mutta jotka voidaan tarvittaessa 
muuttaa perhe- tai yhteisöasunnoiksi. Tällöin vuokratkin vastaisivat pa-
remmin nuorten maksukykyä.

Konttiasumisen kokeilu voisi olla yksi tapa lisätä pienten asuntojen tar-
jontaa. Kokeilu tulisi kuitenkin rakentaa kestävällä tavalla. Jos konttia-
sumista ei voi toteuttaa pysyvänä ratkaisuna, on erityisen tärkeää taata 
näissä asunnoissa asuville pysyvä uusi asunto myös silloin, kun kon-
teista jostain syystä luovutaan.  Konttiasumiseen voisi myös liittää mo-
nien asukkaiden kaipaamaa yhteisöllisyyttä. Pienten asuntojen yhtey-
teen voisi pesutupien ja saunojen lisäksi toteuttaa yhteistiloja erilaiseen 
kokoontumiseen, harrastuksiin ja ruuanlaittoon. Osan asunnoista tulisi 
sopia myös muiden kuin yksinasuvien asumiseen.
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Mahdollisessa konttiasumiskokeilussa tulisi ainakin osan asunnoista ol-
la esteettömiä.

Kalle Tuomola on tutkinut diplomityössään esteettömyysmääräysten to-
teutumismahdollisuuksia opiskelija-asunnoissa. Hänen johtopäätöksen-
sä on, että hyvällä suunnittelulla voidaan perusesteettömyys toteuttaa 
tiloja tuhlaamatta pinta-alaltaan jopa n. 25 m2 asunnoissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä. 
Kaikki ratkaisut, joilla vähennetään asunnottomuutta, vaikuttavat positii-
visesti terveyteen ja hyvinvointiin."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu, Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 16.3.2016 asia 
12

2 Aloite 200 konttiasunnon rakentamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 28 muuta valtuutettua ovat tehneet 
16.3.2016 liitteenä 1 olevan valtuustoaloitteen. 

Helena Kantola ja 17 muuta valtuutettua ovat tehneet 8.6.2016 liittees-
sä 2 olevan valtuustoaloitteen 200 konttiasunnon rakentamiseksi, 
HEL2016-006868, johon annetaan tämän lausunnon yhteydessä vas-
taus.

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakuntaa anta-
maan molemmista asioista lausunnon kaupunginhallitukselle viimeis-
tään 16.8.2016.
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Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu, Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 16.3.2016 asia 
12

2 Aloite 200 konttiasunnon rakentamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 177
Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sevanderin ym. val-
tuustoaloitteesta liittyen psykiatristen sairaanhoitajien toimintaan 
Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä

HEL 2016-004460 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon valtuutettu Sevanderin 
ym. valtuustoaloitteesta psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta Hel-
singin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä:

"Kaupunginhallitus osoitti lastensuojelulain mukaisen Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman (LASU) toteuttamiseksi hankerahoitusta ”Mo-
niammatillinen yhteistyö nuorten rikosoirehdintaan ja perheväkivaltaan 
puuttumiseksi 2010−2012” -hankkeeseen. Tähän määräaikaiseen eril-
lishankkeeseen sisältyivät muun muassa kahden sairaanhoitajan palk-
kakustannukset. Sairaanhoitajat sijoitettiin Helsingin poliisilaitoksella 
toimivaan moniammatilliseen työryhmään. 

Helsingin poliisilaitoksella on toiminut usean vuoden ajan moniammatil-
linen työryhmä eli ns. MONNI-ryhmä osana poliisin ennalta estävää toi-
mintalinjaa yhdessä lähipoliisiryhmien ja nettipoliisiin kanssa (HEER-
ryhmät). Valtuustoaloitteessa mainittu Ankkuri-malli on sisäministeriön 
lanseeraama ja ministeriön vastuulla oleva työmuoto poliisipiireissä. 
Ankkuri-malli muistuttaa toiminnaltaan moniammatillisen työryhmän, 
MONNIN toimintaa.

Hankkeen LASU-rahoitus loppui vuoden 2013 lopussa, mikä tarkoitti  
psykiatristen sairaanhoitajien toiminnan päättymistä moniammatillises-
sa työryhmässä. Sosiaali- ja terveysvirastossa päädyttiin kuitenkin 
myöhemmin vuoden 2014 alusta lukien siirtämään kaksi sairaanhoita-
jan tointa sosiaali- ja kriisipäivystyksen poliisisosiaalityön yksikköön 
moniammatillisen työryhmän toimintaan. Vuonna 2015 toisen sairaan-
hoitajan resurssia on käytetty sosiaaliohjaajan tehtävään; tällä osaami-
sella vahvistetaan alaikäisten rikoksesta epäiltyjen lastensuojelulain 
(LSL) 24 §:n velvoittamaa sosiaalityötä esitutkinnassa ja tuomioistuin-
käsittelyssä. Poliisisosiaalityön yksikössä työskentelee Pasilan poliisita-
lossa kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sairaanhoitaja, Malmin poliisita-
lossa yksi sosiaalityöntekijä ja Säästöpankinrannan tiloissa LSL:n 24 
§:n tehtävissä kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja sekä koko yk-
sikön johtava sosiaalityöntekijä. 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Helsingin poliisilaitoksen yhteis-
toiminnasta on voimassa 1.8.2014 päivätty pysyväisohje, jonka mukai-
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sesti viranomaisyhteistyötä toteutetaan. Keväällä 2015 solmittiin yhteis-
toimintaa koskeva sopimus sosiaali- ja terveysviraston ja poliisilaitok-
sen välillä. Sopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvirasto osoittaa 
moniammatilliseen tiimiin sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sairaanhoi-
don resursseja ja määrää työryhmään johtavan sosiaalityöntekijän. Täl-
lä kokonaisuudella vastataan sopimuksessa mainitun uuden sosiaali-
huoltolain 41 §:n mukaisesta monialaisesta yhteistyöstä, jossa huoleh-
ditaan erityisesti asiakastietojen vaihdosta ja kirjaamisesta sekä virka-
avusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että virasto tekee poliisin kanssa 
säännöllistä yhteistyötä ja yhdessä on sovittu poliisilaitoksessa toimi-
van moniammatillisen työryhmän linjauksista, tehtävistä ja toimintata-
voista. Lakisääteisistä velvoitteista vastaa 24/7 tilanteissa sosiaali- ja 
kriisipäivystyksen yksiköt ja rikoksilla oirehtivien lasten osalta poliisiso-
siaalityön yksikön sosiaalityöntekijät (LSL 24 §).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemys on, että tässä vaiheessa ei 
ole tarkoituksenmukaista kiinnittää vakansseja fyysisiin toimipisteisiin, 
vaan huolehtia moniammatillisen työryhmän toiminnan sisällön ja pal-
veluohjauksen kehittämisestä nykyajan tarpeita ja nuorten ongelmia 
vastaaviksi. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii jatkossakin 
poliisin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti riittävästä moniammatil-
lisen tiimin vaatimasta sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sairaanhoidon 
resurssista. Jatkossa on tarpeen tiivistää integroitumista muihin sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluihin, mm. psykiatria- ja päihdepalveluihin, 
kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin, joustavien ja 
asiakaslähtöisten palveluprosessien varmistamiseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Rikoksilla oireilevat ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, erityisesti 
nuoret, tarvitset yksilöllistä tukea ja palveluohjausta. Heidän elämänti-
lanteessa ilmenee useita ongelma-alueita ja ongelmat ovat ajan ku-
luessa kietoutuneet yhteen. Eri toimijoiden välinen yhteistyö ja monia-
lainen asiantuntijuus ovat keskiössä rakennettaessa rikoksilla oireile-
vien henkilöiden palveluprosesseja. Moniammatillinen työryhmä pystyy 
tunnistamaan asiakkaidensa ongelmien syyt ja ne tahot, joiden työpa-
nosta ongelmien ratkaiseminen edellyttää sekä ohjaamaan asiakkaat 
tarvittavien palvelujen piiriin."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa 30.9.2016 mennessä valtuutettu Tomi Sevanderin ja 25 muun val-
tuutetun valtuustoaloitteesta psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta 
Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä ja psykiatri-
sen sairaanhoitajan palvelujen saatavuudesta Helsingin poliisilaitoksel-
la. Valtuustoaloite on liitteenä.

Lausuntoa on myös pyydetty Helsingin poliisilaitokselta ja  kaupungin-
kanslian turvallisuus- ja valmiusyksiköstä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 178
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Hakasen ym. aloitteesta työehtosopimusten noudattami-
sesta henkilökohtaisia avustajia välittävissä ostopalveluissa

HEL 2016-003851 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että on perusteltua edellyttää 
palvelujen kilpailuttamisessa ja palvelujen tuottajiksi valittavien hankin-
tasopimuksissa, että palveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt sitoutuvat 
selvästi noudattamaan lainsäädäntöä ja alan yleissitovaa työehtosopi-
musta.

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan työnanta-
jan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla 
edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopi-
mus) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koske-
vat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Työeh-
tosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain (56/2001) 
1 §:n mukaan työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislauta-
kunta vahvistaa päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus 
yleissitova.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on antanut 
päätöksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen yleissito-
vuudesta 5.6.2008 (12/2008). Päätöksessä työehtosopimuksen yleissi-
tovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yksityistä sosiaalipalve-
lualaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 
luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissi-
tova.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä on 
sovellettava, mikäli työnantaja tuottaa sosiaalipalvelua yritysmuodossa 
tai yleishyödyllisenä yhteisönä. Kaikki vammaispalvelulain mukaiset 
palvelut, mukaan lukien henkilökohtainen apu, ovat sosiaalipalveluja 
sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 2 momentin mukaan.

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä annetun lain (1233/2006) 5 § edellyttää, että tilaajan on 
pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle mm. selvi-
tys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-
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doista. Saman lain 9 §:n mukaan tilaaja on velvollinen maksamaan lai-
minlyöntimaksua, jos tilaaja on laiminlyönyt 5 §:ssä tarkoitetun selvitys-
velvollisuuden.

Sosiaali- ja terveysviraston vammaistyö tarkastaa aina hankintojen ja 
sopimusten yhteydessä palveluntuottajan toimintaa koskevat viran-
omais- ja rekisteritiedot. Vammaistyö on ollut yhteydessä henkilökoh-
taista apua tarjoaviin yrityksiin, joiden on epäilty rikkovan yleissitovan 
yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Yrityksistä on ilmoitet-
tu, että ne noudattavat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, 
eikä työsuojelutarkastuksissa ole havaittu puutteita tai puutteet on kor-
jattu ammattiliitoista tai aluehallintovirastosta saadun selvityksen jäl-
keen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaiden hyvinvointi lisääntyy, kun palvelujen tuottajat soveltavat 
työntekijöidensä työsuhteissa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yleissi-
tovaa työehtosopimusta. Työlainsäädännön ja yleissitovan työehtosopi-
muksen noudattaminen edistää työntekijöiden tasapuolista kohtelua ja 
hyvinvointia."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 30.3.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
30.9.2016 mennessä lausuntoa valtuutettu Yrjö Hakasen ja 34 muun 
valtuutetun aloitteesta työehtosopimusten noudattamisesta henkilökoh-
taisia avustajia välittävissä ostopalveluissa.

Esittelijä
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va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 30.3.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 179
Meilahden virkistyskeskuksen toiminnan jatkuminen

HEL 2016-006918 T 10 01 02

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 
osastolla on 17 palvelukeskusta. Palvelukeskuksista suurin osa toimii 
monipuolisten palvelukeskusten tai palvelutalojen yhteydessä, erillisiä 
ovat Kampin palvelukeskus, Wirkkula ja Meilahden virkistyskeskus. 
Lännen palvelualueeseen kuuluvat Riistavuoren, Munkkiniemen ja 
Kannelmäen palvelukeskukset, Pohjois-Haagan palvelukeskus (yhteis-
työssä Seniorisäätiön kanssa) sekä Meilahden virkistyskeskus.  

Palvelukeskukset ovat iäkkäille ja työttömille helsinkiläisille tarkoitettuja 
matalan kynnyksen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen paikkoja. Kaikis-
sa palvelukeskuksissa toimii asiakkaista koostuva asiakasneuvosto. 
Palvelukeskuksissa toimintaa järjestävät sosiaali- ja terveysviraston 
henkilökunnan lisäksi muun muassa asiakkaat itse, vapaaehtoiset, 
muut kaupungin toimijat, järjestöt ja seurakunnat. Palvelukeskukset an-
tavat palveluneuvontaa ja -ohjausta, ja niissä on mahdollisuus ruokail-
la, osallistua harrastustoimintaan sekä käydä luennoilla ja kulttuuritilai-
suuksissa. Kuntosaleilla on laiteopastusta, kuntopiirejä ja henkilökoh-
taista neuvontaa sekä vapaaharjoittelumahdollisuus. Myös ohjattuja lii-
kuntaryhmiä järjestetään. Saatavilla on lisäksi puhelimen sekä tietoko-
neen käytön opastusta. Toimintaa kohdennetaan alueellisten tarpeiden 
mukaan.

Ikääntyneiden palvelukeskustoimintaa kehitetään uudistetun palvelu-
keskustoiminnan kehittämisohjelman sekä sosiaali- ja terveysviraston 
palvelujen uudistamissuunnitelman mukaisesti. Toimitilojen osalta ta-
voitteena on tilojen käytön tehostaminen sekä tilaneliöiden vähentämi-
nen. Palvelukeskusten tilavuokrat ovat lähes kaksinkertaistuneet 10 
vuodessa, ja tilakustannukset ovat jo 43 % toiminnan kuluista. Palvelu-
keskuskäynnin hinta vuonna 2015 oli keskimäärin 8,46 euroa ja Meilah-
den virkistyskeskuksen käynnin hinta puolestaan 17,98 euroa. Palvelu-
keskustoiminnan ensisijainen tavoite on kotona asumisen tukeminen. 
Tavoitteena on myös, että tuotetusta toiminnasta 25 % on palvelukes-
kusten henkilökunnan tuottamaa ja 75 % muiden tahojen tuottamaa. 
Oman henkilökunnan työpanos suunnataan enemmän tukea tarvitsevil-
le, hyvinvoinnin ja terveyden suhteen huono-osaisemmille asiakkaille. 
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Palvelukeskusten aukioloaikoja laajennetaan ja tuettuja ryhmiä lisä-
tään. 

Stadin ikäohjelman mukaan ikääntyneet kuntalaiset toivovat elinympä-
ristöltä esteettömyyttä, ja esteettömyyden pitäisi ulottua kaikkeen suun-
nitteluun. Erilaiset liikkumisen ja liikenteen esteet ja vaikeudet nähdään 
yhtenä merkittävänä esteenä osallistumiselle. Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen uudistamissuunnitelman mukaisesti palvelut keskitetään jatkossa 
nykyisiä tiloja suurempiin keskuksiin, jotka sijoitetaan julkisen liikenteen 
hyvien yhteyksien läheisyyteen.

Meilahden virkistyskeskus toimii hallinnollisesti Munkkiniemen palvelu-
keskuksen alaisuudessa. Virkistyskeskuksen rakennus on idyllinen hu-
vila Seurasaaren kupeessa (Heikinniementie 2). Meilahden virkistys-
keskuksen käytetyin toimintamuoto on kahviopalvelut. Virkistyskeskuk-
sessa on voinut harrastaa muun muassa yhteislaulua, liikuntaa, taidetta 
tai palstaviljelyä sekä osallistua luennoille ja tapahtumiin. Sosiaali- ja 
terveysviraston henkilökunta ei ole voinut järjestää Meilahden virkistys-
keskuksessa tavoitteellista, tuettua ryhmätoimintaa riskiryhmiin kuulu-
ville asiakkaille (sosiaalisia verkostoja vailla olevat, runsaasti päihteitä 
käyttävät, muistihäiriöiset yms.), koska edellä mainittuihin kohderyhmiin 
kuuluvia asiakkaita ei ole hakeutunut virkistyskeskukseen.

Sosiaali- ja terveysvirasto on vuokrannut Meilahden virkistyskeskuksen 
kiinteistön kiinteistöviraston tilakeskukselta ja vuokrasopimus on irtisa-
nottu 1.1.2017 alkaen. Liikenneyhteydet Meilahden virkistyskeskuk-
seen ovat huonot. Palvelulinjaa on yritetty saada liikennöimään virkis-
tyskeskukseen useamman vuoden ajan, mutta järjestely ei ole toteutu-
nut. Virkistyskeskuksen rakennus ja sen ympäristö ovat viehättäviä, 
mutta ne eivät ole esteettömiä ja rakennuksessa on todettu kosteus-
vaurioita, jotka vaatisivat erilaisia korjauksia.  

Meilahden virkistyskeskus pidetään avoinna vuoden 2016 loppuun 
saakka. Virkistyskeskuksen vuokrasopimuksen irtisanomisesta on ker-
rottu asiakkaille tammikuussa 2016 pidetyssä asiakasneuvoston ko-
kouksessa sekä tammi- ja toukokuussa 2016 järjestetyissä tiedotustilai-
suuksissa. Yhteistyökumppaneille ja toimijoille on lähetetty tieto irtisa-
nomisesta tammikuussa 2016, jonka jälkeen jokaisen kanssa on käyty 
erilliset neuvottelut. Työväenopistolle, aikuisopistolle ja tiloissa toimin-
taa järjestäville järjestöille on tarjottu tiloja muista lännen palvelualueen 
toimipisteistä – Munkkiniemen, Hopeatien ja Kannelmäen palvelutalos-
ta sekä Riistavuoren monipuolisesta palvelukeskuksesta. Osa toimijois-
ta on ilmoittanut haluavansa siirtää toimintansa korvaaviin tiloihin jo al-
kusyksystä. 
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Vuokrasopimukseen sisältyy sekä rakennus että viljelypalstat. Viljely-
palstojen vuokraajat ovat yksityishenkilöitä, joille on myös ilmoitettu 
vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Vuokrasopimuksen päättymisen jäl-
keen rakennuksesta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus ja viljelypalsto-
jen vuokraamisesta päättää rakennusvirasto.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelukeskustoimintaa kehitetään osana monipuolisten palvelukes-
kusten toimintaa. Tavoitteena on ikääntyneiden helsinkiläisten kotona 
asumisen tukeminen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen, 
toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvän elämän tukeminen. 

Palvelukeskustoiminta tukee ikääntyneitä huolehtimaan omasta hyvin-
voinnistaan. Painopiste on vaikeissa elämäntilanteissa ja kaikkein hei-
koimmassa asemassa olevien auttamisessa, mikä mahdollistuu parhai-
ten tuetussa ryhmätoiminnassa. Meilahden virkistyskeskuksen toimin-
nan päättymisellä ei ole merkittäviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, 
sillä asukkaiden tarvitsemat palvelut turvataan lännen palvelualueen 
muilla palveluilla."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leila Pitkäalho, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 44569

leila.pitkaalho(a)hel.fi

Liitteet

1 Vetoomus Meilahden virkistyskeskuksen säilyttämiseksi
2 Adressi Meilahden virkistyskeskuksen puolesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 26.8.2016 mennessä Meilahden virkistys-
keskuksen toiminnan jatkumiseksi laadittuun vetoomukseen. Vetoomus 
on esityksen liitteenä 1 ja siihen liittyvä adressi liitteenä 2.

Lausuntoa on pyydetty myös kiinteistövirastolta.
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Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leila Pitkäalho, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 44569

leila.pitkaalho(a)hel.fi

Liitteet

1 Vetoomus Meilahden virkistyskeskuksen säilyttämiseksi
2 Adressi Meilahden virkistyskeskuksen puolesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 180
Sote-lautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallis-
tuminen koulutustapahtumaan

HEL 2016-000331 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen 
oikeuttaa seuraavat sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jä-
senet ja varajäsenet osallistumaan 

- SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n järjestämään M/S Soste -kou-
lutus- ja verkostoitumisristeilyyn, joka pidetään Tallink Siljan Baltic Qu-
een -laivalla 4.-5.10.2016:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tuomas Tuure, jäsen

Hannu Tuominen, jäsen

Jouko Malinen, jäsen

Ensimmäinen jaosto

Toinen jaosto

Katriina Juva, jäsen

Hannele Siika-Aho, jäsen

Jari J. Marjanen, varajäsen

Kolmas jaosto

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat osallistumismak-
sut sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut ja päivärahat.

Esittelijä
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va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 M/S Soste -tapahtuman ohjelma ja hinnasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa seuraavat sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenet ja varajäsenet osallistu-
maan 

- SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n järjestämään M/S Soste -kou-
lutus- ja verkostoitumisristeilyyn, joka pidetään Tallink Siljan Baltic Qu-
een -laivalla 4.-5.10.2016:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tuomas Tuure, jäsen

Hannu Tuominen, jäsen

Ensimmäinen jaosto

Toinen jaosto

Katriina Juva, jäsen

Hannele Siika-Aho, jäsen

Kolmas jaosto

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat osallistumismak-
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sut sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut ja päivärahat.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on toimivalta päättää jäsentensä ja 
jaostojensa jäsenten sekä varajäsenten osallistumisesta kotimaisiin 
koulutustilaisuuksiin.

Virastopäällikkö esittää, että lautakunta päättää jäsentensä ja jaostojen 
jäsenten sekä varajäsenten osallistumisesta M/S Soste -koulutus- ja 
verkostoitumisristeilylle ja että kustannukset maksetaan sosiaali- ja ter-
veysviraston käytettävissä olevista varoista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen § 87 (9.4.2013) mukaan so-
siaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen varsinainen jäsen saa 
osallistua sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä jaostoja hyödyttävään 
kotimaiseen maksulliseen tapahtumaan pääsääntöisesti kaksi kertaa 
vuodessa ja varajäsen pääsääntöisesti kerran vuodessa riippumatta sii-
tä, osallistuuko varsinainen jäsen vai ei.

M/S Soste -tapahtuman ohjelma ja hinnasto ovat liitteessä 1. Ilmoittau-
tuminen on tehty ryhmäilmoittautumisena, joten M/S Soste -tapahtu-
maan ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 M/S Soste -tapahtuman ohjelma ja hinnasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.05.2016 § 105

HEL 2016-000331 T 00 00 02

Päätös
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsen Tuomas Tuuren osallistumaan Profession järjestämään 
SOTE-uudistus 2016 -tapahtumaan, joka pidetään Finlandia-talolla 
31.5. - 1.6.2016.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat osallistumismak-
sut sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut ja päivärahat.

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

19.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi
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§ 181
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 182
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 183
Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2016-005678 T 01 02 01 08

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** (jäljempänä hakija) 
oikaisuvaatimuksen (liite nro 1) lastensuojelun sosiaalityön päällikön 
16.5.2016 § 11 tekemästä päätöksestä koskien liikaa maksetun palkan 
takaisinperintää.

Perustelut

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö on päätöksellään 16.5.2016 § 11 
päättänyt periä hakijalta takaisin hänelle liikaa maksetut palkkaedut yh-
teensä 934,54 euroa ajalta 28.9.2015, 22.10.2015, 3.11.2015, 
9.−10.11.2015, 3.2.2016, 10.2.2016, 25.2.2016 sekä 11.3.2016 (liite 
nro 2). Hakija on hakenut ja hänelle on myönnetty palkallista virkava-
paata opintojensa loppuun saattamiseksi. Hakija on eronnut sosiaali- ja 
terveysviraston lastensuojelutoimiston palveluksesta takaisinmaksueh-
don aikana.

Hakijalle on myönnetty hakemuksesta palkallista virkavapaata lasten-
suojelun vs. sosiaalityöntekijän virasta ajalle 28.9.2015, 22.10.2015, 
3.11.2015, 9.−10.11.2015, 3.2.2016, 10.2.2016, 25.−26.2.2016 sekä 
11.3.2016. Hakija on eronnut sosiaali- ja terveysviraston palveluksesta 
31.3.2016. Hakijalle on siten maksettu liikaa palkkaa virkavapaan ajal-
ta. 

Helsingin kaupunginhallitus on päätöksellään 12.3.2008 § 25 päättänyt, 
että sosiaalityöntekijöiksi pätevöityville henkilöille voidaan maksaa pä-
tevöitymistä varten myönnetyn virka- tai työvapaan ajalta täydet palk-
kaedut enintään kolmen kuukauden ajalta. Edellytyksenä täysien palk-
kaetuuksien maksamiselle on mm., että henkilö sitoutuu maksamaan 
kaupungille takaisin saamansa virka- tai työvapaa-ajan palkkaedut, jos 
hän ei virka- tai työvapaan jälkeen suostu työskentelemään sosiaalivi-
raston tarjoamassa sosiaalityöntekijän tehtävässä tai jos hän omasta 
syystä eroaa tai erotetaan kaupungin palveluksesta takaisinmaksueh-
don ollessa voimassa. Takaisinmaksuehto on voimassa kaksi vuotta 
virka- tai työvapaan päättymisestä.

Hakijalle on myönnetty palkallista virkavapaata sosiaalityöntekijäksi pä-
tevöitymistä varten kaupunginhallituksen päätöksen 12.3.2008 § 25 
mukaisesti. Hakiessaan palkallista virkavapaata 22.9.2015 ja 11.1.2016 
hakija on sitoutunut mahdolliseen takaisinmaksuehtoon. Palkallista vir-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 54 (73)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/16
16.08.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

kavapaata koskevissa lastensuojelun sosiaalityön päällikön päätöksis-
sä 24.9.2015 ja 15.1.2016 on asetettu kaupunginhallituksen päätöksen 
mukaisesti takaisinmaksuehto. Palkallista virkavapaata koskevat pää-
tökset on annettu tiedoksi hakijalle (liite nro 3).

Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille mitään sellaista uutta seikkaa, 
jonka perusteella asia tulisi ratkaista toisin kuin alkuperäisessä päätök-
sessä on tehty.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 3.6.2016
2 Laskelma koulutuspäiviltä takaisinperittävästä palkasta
3 Lastensuojelun sosiaalityön päällikön selvitys 14.7.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet
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1 Oikaisuvaatimus 3.6.2016
2 Laskelma koulutuspäiviltä takaisinperittävästä palkasta
3 Lastensuojelun sosiaalityön päällikön selvitys 14.7.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö
Henkilöstöasiantuntija
Lakipalvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Lastensuojelu Lastensuojelun 
avohuollon sosiaalityön päällikkö 16.05.2016 § 11

HEL 2016-005678 T 01 02 01 08

Päätös

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön päällikkö päätti, että ********** 
peritään takaisin hänelle liikaa maksetut palkkaedut ajalta 28.9.2015- 
11.3.2016, yhteensä  934,54 euroa.

Hän on käyttänyt mahdollisuutta palkalliseen virkavapaaseen opinto-
jensa loppuun saattamiseksi, mutta eronnut Helsingin sosiaali- ja ter-
veysviraston lastensuojelutoimiston palveluksesta takaisinmaksuehdon 
aikana.

Päätöksen perustelut

********** (toimintayksikkö 395220, työpiste 100060)  on ollut palkallisel-
la virkavapaalla lastensuojelun vs. sosiaalityöntekijän virasta aikoina 
28.9.2015, 22.10.2015, 3.11.2015,9.-10.11.2015, 3.2.2016,10.2.2016, 
25.2.2016 sekä 11.3.2016. Hän on eronnut palveluksesta 31.3.2016 
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kahden vuoden takaisinmaksuehdon ollessa voi-massa.  Hänelle on tä-
nä aikana maksettu liikaa palkkaa 934,54 euroa.

Kun kyseessä on viranhaltija, kunnallinen viranhaltijalaki 11 luku § 56 
velvoittaa, että takaisin perinnästä tulee valmistella päätös, josta tulee 
käydä ilmi määrä ja takaisinperinnän peruste.

********** palkallisen virkavapauden päätöksiin on asetettu kahden vuo-
den takaisinmaksuehto valmistumispäivämäärästä lukien.  Siten Takul-
le  on maksettu liikaa   palkkaa 934,54 euroa. Tämä 934,54 euron  
summa tulisi periä häneltä takaisin.

Lisätiedot
Tarja Rinne, toimistosihteeri, puhelin: 310 44459

tarja.rinne(a)hel.fi
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§ 184
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 185
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 186
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 187
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavien viran-
omaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Vs. virastopäällikkö 29.7.2016

120 § Sosiaali- ja terveysvirasto, sijaishuoltopaikan hankinta; Rinnekoti, 
Kasvunkoti Onni/Ilona

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 4.8.2016

54 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
syyskuussa 2016

Osastopäällikkö 5.8.2016

55 § Lääkärilausuntomaksun poistovaatimus, Salassa pidettävä JulkL 
24 § 1 mom 25 kohta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 13.7.2016

43 § Päätös lääkäreiden ja hoitajien kliinisestä lisätyöstä geriatrian po-
liklinikalla

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 26.7.2016

256 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

257 § Vahingonkorvausvaatimus hammashoidon kuluista, Salassa pi-
dettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

258 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta
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Osastopäällikkö 27.7.2016

259 § Vahingonkorvausvaatimus lastenvaunujen puhjenneesta ren-
kaasta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

260 § Vahingonkorvausvaatimus lääkeinjektiosta, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

261 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista lääkkeistä, Salassa pi-
dettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

262 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista housuista, Salassa pidet-
tävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

263 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon tekemästä virheellisestä 
apteekkitilauksesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

264 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

265 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisestä kauppatilauksesta, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

266 § Vahingonkorvausvaatimus henkilövahingosta aiheutuneista kus-
tannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 28.7.2016

267 § Vahinkoilmoitus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

268 § Vahingonkorvausvaatimus silmätipoista, Salassa pidettävä JulkL 
24 § 1 mom 25 kohta

269 § Vahingonkorvausvaatimus juurihoidon uusimisesta aiheutuneista 
kustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

270 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamasta avaimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

271 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon tilaaman ambulanssikulje-
tuksen aiheuttamista kustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 
mom 25 kohta

Osastopäällikkö 1.8.2016
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272 § Vahinkoilmoitus anastetusta polkupyörästä

273 § Vahinkoilmoitus ylimääräisistä annosjakelulääkkeistä

274 § Autovahinkoilmoitus

Osastopäällikkö 3.8.2016

276 § Autovahinkoilmoitus

277 § Autovahinkoilmoitus

278 § Autovahinkoilmoitus

279 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta erikoisjalkineesta, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 4.8.2016

280 § Vahingonkorvausvaatimus koskien osastohoidon aikana kadon-
nutta käteistä rahaa, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 5.8.2016

281 § Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneesta pöytätuulettimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

282 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta hammasproteesista, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

283 § Vahingonkorvausvaatimus aiheutuneesta hälytysmaksusta

284 § Vahingonkorvausvaatimus taksimatkoista, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 9.8.2016

285 § Vahingonkorvausvaatimus ylimääräisistä ruokatilauksista, Salas-
sa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 10.8.2016

286 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisestä menettelystä asiakkaan 
lääkityksessä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
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287 § Vahingonkorvausvaatimus kadotetusta lääkkeestä, Salassa pi-
dettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

288 § Vahingonkorvausvaatimus oven avausmaksusta, Salassa pidet-
tävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

289 § Vahingonkorvausvaatimus lääkekuluista ja asiakasmaksuista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 11.8.2016

290 § Vahingonkorvausvaatimus annosjakelulääkkeiden kustannuksis-
ta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 12.8.2016

291 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta avaimesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

292 § Vahinkoilmoitukset oven avausmaksuista

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 15.8.2016

27 § Genesys Chat –ratkaisu koekäyttöön neuvolan ja asiakkaiden väli-
seen yhteydenpitoon

28 § Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän PSOP kanta-integraatio 
(Ostopalveluvaltuutus OSVA)

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
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va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 188
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavaa virastopääl-
likön tekemää päätöstä käsiteltäväkseen:

Virastopäällikkö 11.8.2016

121 § RAI- arviointi- ja seurantajärjestelmien hankinta, H043-16

Käsittely

Esteelliset: Juha Jolkkonen

Esittelijä
va. osastopäällikkö
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. osastopäällikkö
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 168, 169, 170, 171 (A), 173 (A), 174 (A), 175, 176, 177, 
178, 179, 181, 187 ja 188 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 171 (B), 172, 173 (B), 174 (B), 180 ja 185 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 182 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
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valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

vitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: 09 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13
Puhelinnumero: (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 183, 184 ja 186 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
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Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
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Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Rene Hursti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.08.2016.


